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Nyt on ensimmäinen ja ehkä tärkein virallinen mahdollisuus vaikuttaa laajasti Salolan 

alueen tuulivoimakaavoituksen etenemiseen. 

Saamme lukea uutisia, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on 22.9. äänestänyt. 

Mistä? Tässä pohdintaa asiasta.  

 

Tuuliteollisuusalueen rakentaminen vaatii sen, että voimassa olevassa 

kaavassa talousmetsäksi ja matkailu-virkistysalueeksi merkitty alue muutetaan 

teollisuusalueeksi. ELY on keväällä edellyttänyt myös, että projekti tarvitsee 

ympäristövaikutusten arvioinnin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa, että kaavoitus ja 

ympäristön vaikutus voidaan tehdä rinnakkain, yhteismenettelynä, kaavoituksen 

nopeuttamiseksi. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli 22.9. kokouksessaan suunnitelmaa 

tästä tulevasta menettelyprosessista, eli kuinka toteutetaan yhdistetty osayleiskaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ympäristövaikutusten 

arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma).  Lautakunnan hyväksynnällä suunnitelma 

voidaan nyt kuuluttaa vireille.  

Osa kaupunkirakennelautakunnan jäsenistä oli sitä mieltä, että suunnitelma oli puutteellinen 

ja esitti, että asiaa tulee valmistella paremmin ennen lautakunnan käsittelyä ja vireillepanoa. 

Lautakunnan enemmistö oli sitä mieltä, että hanke laitetaan vireille tällä suunnitelmalla. 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/y109/y109_oas_yvas.pdf 

Mitä nyt tapahtuu? 

Kuulutuksen jälkeen kansalaiset ja viranomaiset voivat antaa kommenttinsa suunnitelmaan, 

aikaa kommentointiin on 30 päivää. Päivämääriä ei ole vielä julkistettu, odottakaamme siis 

kuulutusta. Kaikkien kannattaa tutustua tähän julkiseen suunnitelmaan ja tehdä omat 

johtopäätöksensä, millä tolalla suunnittelu on.   

YVA- menettelyssä ei määritellä osallisia, joten kommentointiin ja palautteen antoon voivat 

osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, 

vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa. Vuorovaikutus 

hanketoimijan, kansalaisten ja viranomaisten välillä on tavoiteltavaa, joten oikeutta vaikuttaa 

kannattaa käyttää. 

Osayleiskaavassa on määritelty osalliset, joilta kommentit pyydetään, myös viranomaiset 

antavat lausuntonsa.  Kaavoitus etenee, jos kaupunkirakennelautakunnan seuraavassa 

käsittelyssä lausuntojen perusteella arvioidaan, että kaavoitus voidaan aloittaa. 

Tässä vaiheessa on siis tärkeä vaikuttaa!  Voit konkreettisesti vaikuttaa näin: 

• Kirjoittaa palautteesi ja perustelusi hankkeesta YVA-menettelyn mukaisesti 

Jyväskylän kaupungin kirjaamoon kirjaamo@jyvaskyla.fi tai postisositteeseen. 

• Kirjoittaa osayleiskaavan osalta oma palautteesi viranomaisille, jotta he voivat 

huomioida kaikki faktat omissa lausunnoissaan.  

• Ota yhteyttä omaan valtuutettuusi ja kerro hänelle, mitä mieltä olet hankkeen 

vaikutuksesta elämääsi. 
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• Ilmaise näkemyksesi allekirjoittamalla adressi, kuntavaalit ovat tulossa ja kansalaisten 

mielipide vaikuttaa: https://www.adressit.com/vaara_paikka_tuulivoimalle-

paijanne_jyvaskyla. Voit myös alkaa keräämään nimiä paperiadressiin, pyydä adressi 

info@vastatuuleen.fi  

• Maakuntakaavassa tullaan nyt määrittelemään tuulivoimalle soveltuvat alueet ja 

Salolan kaavoitus on tällä hetkellä voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. 

Kuulutus maakuntakaavasta on käynnissä, anna palautetta 30.10. mennessä: 

https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-

saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen yhteismenettelyn haaste on, että 

kaavoitusprosessi etenee, ennen kuin tiedot ympäristövaikutusten arvioinnista on kokonaan 

päättäjien ja kansalaisten nähtävillä. Saadakseen käsityksen kaavoituksen järkevyydestä, on 

paneuduttava melko syvällisesti suunnitelmaan ja arvioitava, saadaanko ehdotetuilla toimilla 

luotettavasti näkemys hankkeen riskeistä ympäristölle ja ihmisten elinmahdollisuuksille 

alueella jatkossa. Vaikuttamisen aika on NYT. 
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